Minnesanteckningar
Längdmöte 2011-05-28
Skidsäsongen 2010/11
Under säsongen 2010/2011 har fler skidåkare deltagit på våra tävlingar i distriktet.Främst
bland de yngsta deltagarna har vi sett en stor ökning men det har även varit fler åkare på
långloppen. I Skellefteå har man fått igång fler barn och ungdomar och den största
anledningen till det tros vara flera små lokala tävlingar i Skellefteå, en "tour de ski" med
final climb som avslutning.
Kalle Anka Cup blev lyckat. Det var ett kärvt och kallt före. Totalt deltog 27 aktiva från 9
klubbar i Västerbotten. Totalt blev Västerbotten 4:e bästa distrikt.
Folksam Cup i Junsele. Bra väder, nästan vårlikt. Mycket bra prestationer av våra
länsåkare. Det var få åkare från Västerbotten i D 16 klassen därför fylldes D 15 klassen
med ett så kallat wildcard. Västerbotten lyckades fantastiskt bra och segrade i
distriktskampen.
Två saker som kan förbättras till kommande år är:
I tid meddela att man blivit uttagen och att ledarna sover med ungdomarna på skolan.
Skellefteå berättar om ett stort intresse för vuxenskidträning. De har också bedrivit
vuxenskidskola vid fem tillfällen denna vinter. De tror också det är lättare att få med sig
barn och ungdomar när de bedriver vuxenskidskola. De säger också att de har många
ungdomar som tränat men ej tävlat.

Tävlingsprogrammet 2011/12
Tävlingsprogram gicks igenom och spikades. Vädjan till arrangörerna att lägga in
skicrossinslag. Enligt program är det fler klassiska tävlingar och en önskan om fler
skatetävlingar finns också.

Aktuellt från svenska skidförbundet
Thomas Granlund Svenska skidförbundet informerade om nyheter från förbundet. Bland
annat finns det en regelbok från förbundet att använda vid tävling. Allmänna
tävlingsbestämmelser finns på Skidförbundets hemsida för att skriva ut. Informerar också
om skidkonventet 17-18 sept. och att anmälan ska vara inne senast 6 aug.

Träningsläger
Cathrine Engman från Lycksele skidgymnasium berättar om deras läger.
Sommarskidskolan i juni för de som ska åka 14-, 15- och 16-års klassen. Nytt läger i
Hemavan 17-21 augusti för ålder 16 år och äldre. Önskan om att Västerbottens
Skidförbund ställer upp med någon ledare. Vinterskidskolan ska också köras som vanligt
och arrangeras i samband med Tannbergsloppet.

LK informerar om rullskidlägret i Ö-vik sept/okt. Konceptet blir lika som tidigare.
Endagslägret, Kalle/Folksamlägret i feb. ska också arrangeras som vanligt.
En önskan om ett läger för de allra yngsta finns också. För att slippa missförstånd om
ålder på lägren kom förslag på att skriva födelseår istället.

Utbildning
Kent Eriksson LK informerade om olika utbildningar inom längd. Västerbottens
skidförbund arrangerar barnledarutbildning (steg 1) och Ungdomsutbildning (steg 2) och
fördjupningskurser för barnledare och ungdomstränare.
Svenska Skidförbundet arrangerar
- junior och seniorutbildningar (steg3).
- Fördjupningskurser för junior, senior och elittränare.
- Anläggningskonferenser på olika platser i landet.
- Skidkonvent och kursföreläsarutbildning.
Övrig utbildning SISU Idrottsutbildarna Västerbotten
www.sisuidrottsutbildarna.se/vasterbotten
Information om föräldrautbildning "välkommen till klubben". Material beställs från Svenska
Skidförbundet.
Finns också förslag på en tidtagningsutbildning med Thomas Isberg i samband med
arrangörsträff hösten 2011. Plats ej bestämd men förslag finns på Skellefteå.

Diskussion
Viktigt att hålla god standard på spåren när tävling arrangeras. I vintras var det dåligt
preparerat vid ett tillfälle. LK tar på sig att kontakta berörd klubb.
Förslag på att göra det roligare att tävla för de yngsta genom att starta mitt i
tävlingsprogrammet istället för först.
För att informationsspridningen ska fungera är det viktigt att alla kollar sina klubben-online
mejladresser och att de stämmer. Ett förslag på att samla in mobilnr till samtliga
ordförande i klubbarna och att informationen ska ligga på Västerbottens skidförbunds
hemsida.
Viktigt att kontakta pressen vid tävling.
Längdkommittens uppdrag. LK finns som stöd och hjälp till klubbarna,
intresset/förfrågningar måste dock komma från klubbarna.

Övrigt
Unga ledare. Man har haft möten ang. samverkan med VSF, tanken är att samarbetet ska
fortsätta. Unga ledare kan besöka klubbar och hålla i en träningspass/endagsläger.
Förslag på att samla ihop fler klubbar vid ett sådant träningstillfälle.

Tävlingschip. Det är en stor kostnad för klubbarna att hyra in chip. Inget beslut togs dock.
En fråga ställdes om Västerbottens skidförbund kunde köpa in chip. En fråga till kom upp
om klubbarna tillsammans kunde köpa/söka bidrag till utrustningen.
Förslag kom om att söka sponsorer till AC-cupen.
Skidting ska arrangeras av LK i maj 2012.
Fakturering vid tävling bör ske i efterhand.
Önskan om att klubben-online-anmälningar ska gå att ändra ända fram till den helg då
tävlingen sker.
Samarbete mellan de nordligaste länen. Försöka hitta en gemensam tävling och hitta en
person som kan hålla i det. Kanske ett nytt Norrlandsmästerskap.
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